Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 04.9. 2017 od 17:00 do 20:00 hod. v Púchove.
--------------------------------------------------------------- ----------------------Prítomný : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1
Program : 1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia výboru
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Jesenné preteky
Disciplinárne konania
Informačný spravodajca pre rok 2018
Žiadosť o odpustenie/zmiernenie disciplinárneho rozhodnutia
Úhyn rýb na Bielej vode
Informácia o činnosti rybárskej stráže
Diskusia
Uznesenie
Záver

K bodu 1
Predseda Ing. Kalus Jozef privítal prítomných členov výboru SRZ MO Púchov, členov kontrolnej komisie
a skonštatoval, že výbor je uznášania schopný.
K bodu 2
Pán Rovný predniesol návrh programu zasadnutia výboru. Po doplnení programu zasadnutia prítomnými členmi výboru
a hosťom, výbor program zasadnutia schválil.
Výsledok hlasovania :
Za – 10
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 3
Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman
overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Piška Dalibor, Šajdák Rastislav.
Výsledok hlasovania :
Za – 10
Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 4
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 03.07.2017
previedol p. Rovný Roman a skonštatoval, že všetky uznesenia a úlohy sú splnené.
K bodu 5
p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte.
K bodu 6
Termíny jesenných pretekov, ktoré sa budú konať na VN Ihrište číslo revíru 3-5070-1-1 sú nasledovné:
1.10.2017 Memoriál Petra Cipku
7.10.2017 Púchovský pstruh
14.10. a 15.10.2017 len pre členov MO SRZ Púchov s platným štartovným lístkom.
Preteky sa budú riadiť podľa propozícii, ktoré pripravil hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav.
Memoriál Petra Cipku – riaditeľ pretekov p. Šajdák Rastislav, hlavný rozhodca Mgr. Kadlec Pavol.
Štartovné lístky na Memoriál Petra Cipku bude možné zakúpiť v kancelárii SRZ MO Púchov dňa 18.9.2017 a 25.9.2017
v čase od 15:30 do 18:00 hodiny. Ak po tomto termíne zostanú voľné štartovné lístky, budú sa predávať 1.10.2017 pred
začiatkom pretekov priamo na mieste konania preteku.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 37/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 7
Predseda kontrolnej komisie p. Liška Jozef informoval členov výboru o činnosti disciplinárnej komisie. Od posledného
zasadnutia výboru disciplinárna komisia zasadala dva krát a riešili dva priestupky, ktoré na disciplinárnu komisiu postúpila
naša rybárska stráž. Ďalšie zasadnutie disciplinárnej komisie bude v najbližších dňoch, kde bude disciplinárne doriešený náš
rybár za priestupok ktorého sa dopustil na VN Sĺňava.

K bodu 8
Do budúceho zasadnutia výboru si všetci členovia výboru pripravia návrhy na skvalitnenie obsahu informačného
spravodajcu “ Púchovský rybár “ a kroniky.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 38/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 9
Výbor prerokoval žiadosť nášho disciplinárne riešeného rybára o odpustenie/skrátenie/ zákazu lovu rýb. Jednalo sa
o viacnásobné porušenie Zákona o rybárstve a Vyhlášky(nemal pri sebe povolenie na rybolov, lov zakázaným spôsobom,
privlastnený úlovok nemal zapísaný, nemal meradlo na zistenie dĺžky ulovenej ryby). Členovia výboru danú žiadosť
hlasovaním jednohlasne zamietli.
Výsledok hlasovania :
Za skrátenie trestu - 0
Uznesenie č. 39/2017

Proti skráteniu trestu – 10

Zdržal sa - 0

K bodu 10
Hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav informoval členov výboru o vzniknutej kalamite na úseku Bielej vody dňa
3.8.2017, kde unikla močovka z PD Mestečko, následkom čoho bol evidovaný úhyn rýb. Uhynulo cca 3000 ks čereble,
cca 2000 ks slíža, 25 ks pstruhov potočných a 28 jalcov. Hlavný hospodár v spolupráci s ďalšími rybármi tieto uhynuté ryby
vyzberali, a sumár odovzdali ichtyológovi Rady Žilina. Úhyn rýb bol ichtyológom Rady vyčíslený a správa zo žiadosťou na
úhradu škody bola odoslaná na vedenie PD Mestečko.
K bodu 11
Vedúci rybárskej stráže p. Mierný Marián informoval výbor o vykonaných nočných kontrolách v mesiacoch júl
a august, ktoré boli za účasti členov policajného zboru Púchov a skonštatoval, že neboli zistené žiadne nedostatky.
K bodu 12
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude 25.09. 2017 o 17:00 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
V ďalšom bode diskusie predseda Ing. Kalus Jozef informoval členov výboru o zasadnutí Rady Žilina.
V ďalšom bode diskusie informoval Ing. Piška Dalibor o úspechu nášho muškárskeho družstva, ktorí postúpili do prvej
ligy LRU- mucha.
V ďalšom bode diskusie sa dohodli p. Mierný, p. Rovný a Ing. Kalus, že v spolupráci napíšu žiadosť o odkúpenie časti
pozemkov pod Štrkoviskami Horenická Hôrka.
K bodu 13
p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 14
Na záver predseda Ing. Kalus Jozef skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným za
účasť.

Zapísal: p. Rovný Roman
Overovatelia zápisnice: Ing. Piška Dalibor
p. Šajdák Rastislav

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 04.09.2017
Ing. Kalus Jozef
Ing. Piška Dalibor
Valach Jozef
Šajdák Rastislav
Mgr. Kadlec Pavol
Rovný Roman
Ing. Šerý Miloš
Mikáč Miroslav
Ladecký Ján
Mierný Marián
Šedý Radoslav

Predseda
Tajomník
Pokladník
Hlavný hospodár
Správa majetku
Brigádnická činnosť
Investičná činnosť
Šport a kultúrna činnosť, správca webu
Zástupca hospodára
Vedúci rybárskej stráže
Vedúci detí a mládeže

prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
ospravedlnený
prítomný
prítomný
prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Hostia

prítomný
prítomný
prítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 04.09. 2017 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov:
A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 10 členov, tzn., že je uznášania schopné.
B - SCHVAĽUJE : a/ funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman.
b/ overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Piška Dalibor, p. Šajdák Rastislav.
c/ termíny jesenných pretekov
d/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 37/2017
Uznesenie č. 38/2017
Uznesenie č. 39/2017 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 04.09. 2017.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
p. Šajdák Rastislav

